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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาค้นคว้าวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาถงึ ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสอง
ออนไลน์ของผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอืผู้หญิงวยัท างานที่เคยซื้อ
เสื้อผ้าวนิเทจมือสองออนไลน์อย่างน้อย 1 ครัง้ และพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามในรปูแบบออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่าความถี ่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การหาความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิการทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มอีายุ 25-34 ปี สถานะภาพ
โสด มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-19,999 บาท 
 2. บุคลกิภาพของผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลิกภาพคุณธรรมนิยมอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งมาก  และบุคลกิภาพมนุษยท์ฤษฎนีิยม มนุษยเ์ศรษฐนิยม มนุษยส์ุนทรวีทิยา มนุษยส์มาคมนิยม และมนุษย์
อ านาจนิยม อยู่ในระดบัปานกลาง 
 3. การรับรู้ความเสี่ยงของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้าน
ประสทิธภิาพ  ความเสีย่งดา้นจติวทิยา อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นความ
ปลอดภยั  ความเสีย่งด้านการสูญเสยีเวลา อยู่ในระดบัปานกลาง    และการรบัรู้ความเสีย่งด้านสงัคม อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งน้อย  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1. ผูห้ญงิวยัท างานทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์แตกต่างกนั ดา้น
จ านวนชิน้ต่อปีและดา้นจ านวนบาทต่อปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 2. บุคลกิภาพมนุษย์สมาคมนิยมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ต่อปี ดา้นจ านวนชิน้ต่อปี และดา้นจ านวนบาทต่อครัง้ เป็น
ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
    3. บุคลกิภาพมนุษย์เศรษฐนิยม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนบาทต่อครัง้ เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 
    4. บุคลกิภาพมนุษย์สุนทรวีทิยา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนบาทต่อครัง้ เป็นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.01 
__________________________________ 
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    5. บุคลกิภาพมนุษย์อ านาจนิยม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนบาทต่อครัง้ เป็นทศิทางเดียวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 6. ความรบัรู้ความเสีย่งด้านการสูญเสยีเวลามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวนิเทจ มอืสอง
ออนไลน์ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ต่อปี เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 7. ความรบัรูค้วามเสีย่งดา้นประสทิธภิาพและความรับรูค้วามเสีย่งดา้นการสญูเสยีเวลามคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ของผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนชิ้นต่อปี         
เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
  8. ความรบัรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสอง
ออนไลน์ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนชิน้ต่อปี เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการซือ้ เสือ้ผา้วนิเทจมอืสอง ผูห้ญงิวยัท างาน 
 

Abstract 
 
 The objective of this research is to study the factors relating to online purchasing behavior of 
working women on secondhand vintage clothing in Bangkok metropolis. The sample population in this 
research is group of 400 customers who have purchased the secondhand vintage clothing at least one time. 
It has been conducted by using online questionnaires as a tool to collect the statistic data analysis including 
percentage, mean, standard deviation and the analysis of difference by using One-way analysis of Variance, 
Least Significant Difference, Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 The results are analyzed as follows: 
 1. The majority of demographic characteristic in this sample group are aged between  25-34 years 
old, single whose level of education is Bachelor’s degree. They are government officer with the monthly 
average revenue of Baht 10,000-19,999. 
 2. Personality in term of Religious man is at high level and Theoretical man, Economic man, 
Aesthetic man, Social man and Political man at moderate level. 
 3. Perceived Performance risk and Psychological risk are at high level whereas Perceived 
Financial risk, Security risk and Time-loss risk are at moderate level and Perceived Social risk is at low level. 
 Test of the research hypotheses showed that: 
 1. Working women who have different occupation have online Purchasing behavior on 
secondhand vintage clothing difference in term of average purchasing amount (pieces/years) and average 
purchasing expense (baht/time) with statistical significance levels of 0.01  
 2. Personality in term of Social man have very low positively related to online purchasing behavior 
on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok metropolis in term of average frequency 
(time/years) and average purchasing amount (pieces/years) and average purchasing expense (baht/time) with 
statistical significance levels of 0.01.  
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 3. Personality in term of Economic man have very low negatively related to online purchasing 
behavior on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok metropolis in term of average 
purchasing expense (baht/time) with statistical significance level of 0.05.  
 4. Personality in term of Aesthetic man have very low positively related to online purchasing 
behavior on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok metropolis in term of average 
purchasing expense (baht/time)  with statistical significance level of 0.01.  
 5. Personality in term of Political man have low positively related to online purchasing behavior on 
secondhand vintage clothing of working women in Bangkok metropolis in term of average purchasing 
expense (baht/time) with statistical significance level of 0.01.  
 6. Perceived Time-loss risk have very low negatively related to online purchasing behavior on 
secondhand vintage clothing of working women in Bangkok metropolis in term of average frequency 
(time/years) with statistical significance level of 0.01.  
 7. Perceived Performance risk and Time-loss risk have very low negatively related to online 
purchasing behavior on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok metropolis in term of 
average purchasing amount (pieces/years) with statistical significance level of 0.05.  
 8. Perceived Security risk have very low negatively related to online purchasing behavior on 
secondhand vintage clothing of working women in Bangkok metropolis in term of average purchasing amount 
(pieces/years) with statistical significance level of 0.01.  
 
Keywords: Buying habits, Vintage equipment, Working women 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนั ผูค้นเริม่หนัมาใชส้ือ่ออนไลน์แทนสือ่แบบเดมิๆ กนัมากขึน้ ในการสื่อสารขอ้มูลถงึกนั ซึง่ในช่วง
เริม่แรก จะใชใ้นลกัษณะของงานอดเิรกสือ่สารกนัระหว่างตนเองกบัคนรูจ้กัใกลต้วั จากนัน้ไดม้กีารขยายไปสู่ภาคธุรกจิ 
ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากผูค้นอย่างกวา้งขวาง สาเหตุส าคญัทีท่ าใหส้ือ่ออนไลน์ไดร้บัความนิยมขึน้เรื่อยๆ มาจากการใช้
งานทีง่่าย เขา้ถงึกลุ่มคนไดร้วดเรว็ มกีารแสดงความคดิเหน็ไปมาและสือ่ทีม่าแบ่งปนัมลีกัษณะหลากหลาย รวมทัง้การ
พฒันาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อหลักของผู้คนในโลกอนาคต                 
ทีเ่ขม้แขง็  
 ในช่วงเศรษฐกจิไม่ด ีอตัราการว่างงานเพิม่สงูขึน้ หลายคนจงึต้องมองหาอาชพีเสรมิดว้ยวธิกีารขายเสือ้ผา้
ออนไลน์เพื่อสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่ในปจัจุบนัผูค้นหนัมาใหค้วามสนใจในสนิคา้วนิเทจมอืสองเพิม่มากขึน้ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงแนวคิดในการออกแบบดังจะเห็นได้จากการออกแบบ
สถาปตัยกรรมภายใน หรอืการออกแบบผลติภณัฑต่์างๆทีน่ าเอาเรื่องราวของยุคสมยัทีผ่่านมาแลว้ มาเป็นแนวคดิหลกั
ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองจงึมคีวามน่าสนใจในการลงทุน เพราะสนิคา้มรีาคาถูกสามารถขายไดง้่าย
เนื่องจากสนิค้ายงัอยู่ในกระแสนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มสาววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุ่มสาว            
วยัท างานทีน่ัง่อยู่หน้าคอมพวิเตอรต์ลอดเวลา และตอ้งการเสือ้ผา้ทีเ่ขา้กบับุคลกิภาพ มแีนวการแต่งตวัเป็นของตนเอง
และไม่ซ ้าใคร ธุรกิจการขายเสือ้ผ้าวินเทจมอืสองออนไลน์จงึถือเป็นทางเลือกของธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ นอกจากนี้          
การสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์ยงัท าให้เกดิความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกนัระหว่างผู้ขายและผู้ที่ต้องการซื้อ
เสือ้ผา้ โดยผูข้ายสามารถแสดงรปูภาพสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจน และบรรยายรายละเอยีดต่างๆ ไดอ้ย่างครบถ้วน รวมทัง้ผู้
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ชื้อก็สามารถเข้าชมสนิค้าได้ตลอดเวลา ประกอบกบัการพฒันาด้านระบบการช าระเงนิของธนาคาร ที่สามารถท า
ธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได ้  ยิง่ท าใหม้กีารซือ้ขายทีง่่ายและรวดเรว็มากยิง่ 
 ผู้หญิงวยัท างานที่ชื่นชอบการแต่งกายด้วยเสือ้ผ้ามอืสองแนววินเทจ จงึถือเป็นตวัอย่างที่ชดัเจนต่อการ
ตระหนักถงึความส าคญัของการลดปรมิาณขยะ ลดมลภาวะที่เกดิจากขบวนการผลติสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม ตวัอย่าง
ของเสื้อผ้าวินเทจมือสอง ได้แก่ เดรสวินเทจมอืสอง เสื้อเชิ้ตวินเทจมือสอง กระโปรงวินเทจ รวมทัง้กระเป๋า และ
เครื่องประดบัต่างๆ จนเกดิเป็นกระแสทีก่ าลงัเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และท าใหผู้ค้นสนใจดา้นแฟชัน่การแต่งกายน าเอา
รูปแบบจากยุคต่างๆ มาประยุกต์ให้เขา้กบัการแต่งกายในชีวติประจ าวนั อกีทัง้ยงัประหยดัค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก
เน่ืองจากสนิคา้วนิเทจมอืสองสว่นใหญ่มคีุณภาพดรีาคาถูก และสวยไม่ซ ้าใคร  
 การส ารวจการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรือนจากส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการ
ส ารวจต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหท้ราบจ านวนประชากรทีใ่ชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และโทรศพัทม์อืถอื พบว่า
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือเป็นรายภาค พบว่าในปี 2555 
กรุงเทพมหานครมสีดัส่วนผูใ้ชค้อมพวิเตอรส์งูทีสุ่ด รอ้ยละ 51.5 รองลงมาคอืภาคกลาง รอ้ยละ 35.2 ภาคใต้ รอ้ยละ 
32.0 ภาคเหนือร้อยละ 31.6 และต ่าสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 29.1 ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต 
กรุงเทพมหานครมผีูใ้ช้สงูที่สุดคอืรอ้ยละ 44.4 รองลงมาคอืภาคกลาง รอ้ยละ ร้อยละ 27.5 และภาคใต้รอ้ยละ 25.5 
ภาคเหนือรอ้ยละ 25.0 และต ่าทีส่ดุคอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รอ้ยละ 21.5  
 
ตาราง ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึน้ไปที่ใช้คอมพวิเตอร ์อนิเทอร์เน็ต และโทรศพัท์มอืถือ จ าแนกตามเขตการ

ปกครอง พ.ศ.2551-2555  จากรายงานผลการส ารวจ ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
 

 
ปี  

คอมพวิเตอร ์ อนิเทอรเ์น็ต โทรศพัทม์อืถอื 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

2551 39.2 23.3 29.0 13.4 65.7 47.1 
2552 42.0 23.6 32.8 14.5 68.9 51.5 
2553 43.4 25.2 35.1 16.5 72.2 57.0 
2554 44.3 25.5 36.0 17.2 74.8 62.0 
2555 45.4 27.5 37.7 20.5 77.7 66.2 

 

 เมื่อเปรยีบเทยีบการใชอ้นิเทอรเ์น็ตระหว่างเพศชายและเพศหญงิ พบว่าสดัส่วนการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของเพศ
ชายใกลเ้คยีงกบัเพศหญงิ โดยในระหว่างปี 2551-2555 สดัสว่นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของเพศชายเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 17.9 
เป็นรอ้ยละ 26.3  ส่วนเพศหญงิเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 18.5 เป็น 26.6 และเมื่อพจิารณาการใชอ้นิเทอรเ์น็ตตามกลุ่มอายุ
ต่างๆ พบว่าในปี 2555 กลุ่มอายุ 15-24 ปี มสีดัสว่นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตสงูสดุ รอ้ยละ 54.8 รองลงมา คอืกลุ่มอายุ 6-14 
ปี รอ้ยละ 46.5 กลุ่มอายุ 25-34 ปี รอ้ยละ 29.7 กลุ่มอายุ 35-49 ปี รอ้ยละ 17.1 และต ่าสุดในกลุ่มอายุ 50 ปี ขึน้ไป 
รอ้ยละ 6.2 
 จากข้อมูลดงักล่าว ท าให้ผู้วิจยั สนใจที่จะศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสอง
ออนไลน์ของผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่น าผลการวจิยัที่ได้ ไปใช้ในการวางแผนการซื้อสนิค้า           
การน าเสนอข้อมูลของสนิค้า รูปแบบเว็บไซต์และการท าการตลาดออนไลน์  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ซึง่จะน ามาสูก่ารตดัสนิใจซือ้ 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมอืสองออนไลน์จ าแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 
 2. เพื่อศึกษาบุคลกิภาพที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์ของผู้หญิง         
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่งที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ ( Independent  Variables )ไดแ้ก่  
  1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
   1.1.1  อายุ แบ่งเป็น 
    1) 15-24 ปี  
    2) 25-34 ปี  
    3) 35-44 ปี  
    4) 45-54 ปี  
    5) 55-64 ปี  
   1.1.2 สถานภาพ แบ่งเป็น 
    1) โสด 
    2) สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 
    3) หย่ารา้ง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู่ 
   1.1.3  ระดบัการศกึษาสงูสดุ แบ่งเป็น  
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    2) ปรญิญาตร ี  
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4 อาชพี แบ่งเป็น 
    1) พนกังานบรษิทัเอกชน  
    2) รบัราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    3) ธุรกจิสว่นตวั 
    4) แม่บา้น 
    5) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….. 
   1.1.5 รายไดต่้อเดอืน  แบ่งเป็น 
    1) 10,000 - 19,999 บาท 
     2) 20,000 - 29,999 บาท 
    3) 30,000 - 39,999 บาท 
    4) 40,000 - 49,999 บาท 
    5) มากกว่า 50,000 บาท ขึน้ไป 
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  1.2 บุคลกิภาพ 
   1.2.1 มนุษยท์ฤษฎนีิยม 
   1.2.2 มนุษยเ์ศรษฐนิยม 
   1.2.3 มนุษยส์นุทรวีทิยา 
   1.2.4 มนุษยส์มาคมนิยม 
   1.2.5 มนุษยอ์ านาจนิยม 
   1.2.6 มนุษยค์ุณธรรมนิยม 
  1.3 การรบัรูค้วามเสีย่ง 
   1.3.1 ความเสีย่งดา้นประสทิธภิาพ 
   1.3.2 ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
   1.3.3 ความสีย่งดา้นความปลอดภยั 
   1.3.4 ความเสีย่งดา้นสงัคม 
   1.3.5 ความเสีย่งดา้นการสญูเสยีเวลา 
   1.3.6 ความเสีย่งดา้นจติวทิยา 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูห้ญงิวยัท างานที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์แตกต่างกนั 
 2. บุคลกิภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ 
 3. การรบัรูค้วามเสีย่งมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312-315)[1] ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของผูร้บั
สารทีว่เิคราะห ์ตามลกัษณะทางประชากร ซึง่แต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปโดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมี
อทิธพิลต่อการสือ่สารได ้ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์คอื 
 1. อายุ (Age) การทีจ่ะสอนงานกบัผูท้ีม่อีายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงั หรอืจะเปลีย่นทศันคติ หรอืพฤตกิรรมนัน้มี
ความยากง่ายแตกต่างกนัไป ผูท้ีม่อีายุมากจะสอนใหเ้ชื่อฟงัหรอืใหเ้ปลีย่นทศันคตหิรอืเปลีย่นพฤตกิรรมกย็ิง่ยากดว้ย 
การวจิยัโดย ไอ แอล เจนิส และดไีรฟ์ (I.L. Janis; & D. Rife) ไดท้ าการวจิยัและไดผ้ลสรุปว่า การชกัจูงหรอืโน้มน้าว
จิตใจของคนจะมีความยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้  อายุยังมีความสัมพันธ์กับข่าวสารและ              
การสือ่สารดว้ย เช่น ภาษาทีจ่ะใชใ้นคนทีม่วียัต่างกนักต็อ้งใชภ้าษาต่างกนั โดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะเกดิกบั
คนในวยัหนุ่มสาวมากกว่าเกดิกบัคนสงูวยั เป็นตน้ 
 2.  เพศ (Sex) มงีานวจิยัหลายชิน้ทีไ่ดท้ าการพสิจูน์ว่า คุณลกัษณะบางประการของเพศชายและ เพศหญงิ 
ทีต่่างกนัจะส่งผลต่อการสื่อสารที่แตกต่างกนั เช่น การวจิยัเกีย่วกบัการมภาพยนตร์โทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่น พบว่า         
เดก็วยัรุ่นชายสนใจชมภาพยนตรส์งครามและจารกรรมมากทีส่ดุ สว่นเดก็วยัรุ่นหญงิจะสนใจชมภาพยนตรว์ทิยาศาสตร์
มากทีส่ดุ แต่กม็งีานวจิยัหลายชิน้ทีพ่บว่า เพศชาย และเพศหญงิ มกีารสือ่สาร และการรบัสือ่ไม่แตกต่างกนัเลย 
 3. การศกึษา (Education) ในเรื่องการศกึษานี้นับไดว้่าเป็นตวัแปรทีส่ าคญัมากซึง่มผีลต่อประสทิธภิาพใน
การรบัรูข้า่วสารของผูร้บัสาร โดยมงีานวจิยัหลายชิน้ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า ระดบัการศกึษาของผูร้บัสารแต่ละคนจะท าใหผู้ร้บั
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สารมพีฤตกิรรมกาสือ่สารแตกต่างกนัไป เช่น ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงู จะสนใจรบัรูข้่าวสารต่างๆ และไม่เชื่ออะไรง่ายๆ 
ซึง่สว่นใหญ่จะเปิดรบัสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
 4.  ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม (Economic and Social Status) ซึง่จะหมายถงึ อาชพี ระดบัรายได ้        
เชือ้ชาต ิตลอดจนภูมหิลงัทางครอบครวั สิง่เหล่าน้ีจะเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมี
รายงานหลายเรื่องที่ได้พสิูจน์แล้วว่า ระดบัฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของมนุษย์จะมอีทิธิพลต่อทศันคติ และ
พฤตกิรรมของเขาเหล่านัน้ 

 แนวคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพ 
 ฮวิการด์ และแอทคนิสนั (Hillgard; & Atkinson .1967: 462)[2] กล่าวว่า บุคลกิภาพเป็นแบบแห่งลกัษณะ
ของบุคคลและวธิกีารแสดงออก ซึง่ก าหนดการปรบัตวัตามแบบฉบบัของแต่ละบุคคล  
 แคทเทล (Cattell. 1970: 2-3) กล่าวว่า บุคลกิภาพเป็นผลรวมของพฤตกิรรมทัง้หมดมทีัง้ทีเ่ปิดเผยและ 
ซ่อนเรน้ 
 แคนเนล (McCannell. 1974: 610)[3] ใหค้วามหมายว่า บุคลกิภาพเป็นคุณลกัษณะทีบุ่คคลคดิและแสดง
เป็นแบบแผนพฤตกิรรมเพื่อใชใ้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มซึง่คุณลกัษณะทีก่ล่าวถงึนี้หมายถงึ ค่านิยม แรงจงูใจ 
อารมณ์ และทศันคต ิ
 สมธิ ซาราสนั และซาราสนั (Smith, Sarason; & Sarason: 1982)[4] บุคลกิภาพ หมายถงึ การรบัรู้
พฤตกิรรมรวมทัง้หมดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทัง้ในสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้ เช่นความคดิ ความสนใจ ซึง่จะท าให้
บุคคลอื่นสามารถทีจ่ะเขา้ใจและแยกแยะความแตกต่างของบุคคลนัน้จากบุคคลอื่นได้ 
 แนวความคิดเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเส่ียง 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 79)[5] กล่าวว่าการรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการทีม่นุษยเ์ลอืกทีจ่ะรบัรู ้สรุปการรบัรู ้
ตคีวามหมายการรบัรูส้ ิง่ใดสิง่หนึ่งทีส่มัผสั เพื่อทีจ่ะสรา้งภาพในสมอง ใหเ้ป็นภาพทีม่คีวามหมายและมคีวามกลมกลนื 
 สุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 79)[6] กล่าวว่า การรบัรู้ หมายถงึ กระบวนการทีแ่ต่ละคนคดัสรร (Select) จดั
ระเบียบ (Organize) และตีความหมาย (Interpret) สิง่ที่มากระตุ้น (Stimuli) เพื่อให้เกิดภาพในสมอง (Image) ที่มี
ความหมายและสอดคล้องเกี่ยวกับโลก (World) ที่บุคคลนัน้สามารถสัมผัสได้ (Sense) หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการประมวลผลขอ้มลู (Information) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค คอทเลอร ์(Kotler. 1997: 160)[7] พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
หมายถึง ผู้บริโภคทัง้ที่เป็นบุคคล กลุ่ม และองค์กรนัน้ เลือกซื้อใช้ และไม่ชอบสินค้า บริการ ความคิด หรือ 
ประสบการณ์ ทีส่รา้งความพงึพอใจตามความตอ้งการ และความปรารถนาของตนไดอ้ย่างไร 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผู้หญิงวยัท างานที่เคยซือ้เสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์
อย่างน้อย1 ครัง้ และพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ หญิงวยัท างานที่เคยซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสอง
ออนไลน์อย่างน้อย 1 ครัง้ และพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึ
ค านวณขนาดของตวัอย่างโดยก าหนดความเชื่อมัน่ที ่95% โดยใช้สตูร ค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีที่ไม่ทราบ
ประชากรแน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546)[8] ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่างเพิม่อกี15 
คน รวมขนาดตวัอย่างเท่ากบั 400 คน  
 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยท าการโพสต์ลิ้ง (Link) แบบสอบถามลงใน
เว็บไซต์ของร้านขายเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ผ่านช่องทางอนิเทอร์เน็ต ได้แก่  www.weloveshopping.com, 
www.pantipmarket.com, www.tarad.com และ www. facebook.com ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามสามารถคลกิลิง้ (Link) 

http://www.pantipmarket.com/
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ไปยงัหน้าแบบสอบถามไดท้นัที ผูว้จิยัท าการสุ่มตวัอย่างใหค้รบตามจ านวนแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพื่อใหไ้ด้
จ านวนตวัอย่างทีจ่ะท าการเกบ็ขอ้มลู 
 

ผลการวิจยั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มอีายุ 25-34 ปี สถานะภาพ
โสด มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-19,999 บาท 
 2. บุคลกิภาพของผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลิกภาพคุณธรรมนิยมอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งมาก  และบุคลกิภาพมนุษยท์ฤษฎนีิยม มนุษยเ์ศรษฐนิยม มนุษยส์ุนทรวีทิยา มนุษยส์มาคมนิยม และมนุษย์
อ านาจนิยม อยู่ในระดบัปานกลาง 
 3. การรับรู้ความเสี่ยงของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้าน
ประสทิธภิาพ  ความเสีย่งดา้นจติวทิยา อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นความ
ปลอดภัย  ความเสี่ยงด้านการสูญเสียเวลา อยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้ความเสี่ยงด้านสงัคม อยู่ในระดับ       
ค่อนขา้งน้อย  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1. ผู้หญิงวยัท างานที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์แตกต่างกนั     
ดา้นจ านวนชิน้ต่อปีและดา้นจ านวนบาทต่อปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 2. บุคลกิภาพมนุษย์สมาคมนิยมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนครัง้ต่อปี ด้านจ านวนชิ้นต่อปี และด้านจ านวนบาทต่อครัง้           
เป็นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
    3. บุคลกิภาพมนุษย์เศรษฐนิยม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนบาทต่อครัง้ เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 
    4. บุคลกิภาพมนุษย์สุนทรวีทิยา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผา้วนิ เทจมอืสองออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนบาทต่อครัง้ เป็นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.01 
    5. บุคลกิภาพมนุษย์อ านาจนิยม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนบาทต่อครัง้ เป็นทศิทางเดียวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 6. ความรบัรู้ความเสี่ยงด้านการสูญเสยีเวลามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสอง
ออนไลน์ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ต่อปี เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 7. ความรบัรูค้วามเสีย่งดา้นประสทิธภิาพและความรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการสญูเสยีเวลามคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ของผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนชิ้ นต่อปี          
เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
  8. ความรบัรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสอง
ออนไลน์ของผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนชิน้ต่อปี เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ของผูห้ญิง 
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอธบิายไดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผา้วินเทจมือสองออนไลน์ของผูห้ญิงวยัท างาน
ในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
 ผูห้ญิงวยัท างานที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์แตกต่างกนัด้าน
จ านวนชิน้ต่อปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยผูห้ญงิวยัท างานทีม่อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการ
ซือ้ด้านจ านวนชิน้ต่อปี และจ านวนบาทต่อครัง้ มากกว่าอาชพีอื่น ทัง้นี้เนื่องมาจากอาชพีขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิเป็น
อาชพีทีม่คีวามมัน่คง มอีายุการท างานนาน ระบบการท างานมคีวามกดดนัน้อย เวลาท างานค่อนขา้งแน่นอน ท าใหม้ี
เวลาว่างในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมาก ประกอบกบัเสือ้วนิเทจผา้มอืสองมรีาคาถูก คุณภาพด ีมรีปูแบบทีห่ลากหลาย ท าให้
มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  จริาพร ชยัวฒัน์ 
(2556) เรื่อง รูปแบบการด าเนินชวีติ และความพงึพอใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้มอืสองออนไลน์
ของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้มอื
สองออนไลน์ มากกว่าอาชพีอื่น ในดา้นปรมิาณเฉลีย่ในการซือ้และดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 บุคลิกภาพ ได้แก่ มนุษยท์ฤษฎีนิยม  มนุษยเ์ศรษฐนิยม มนุษยส์ุนทรีวิทยา มนุษย์
สมาคมนิยม มนุษยอ์ านาจนิยม และมนุษยค์ณุธรรมนิยม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าวินเทจ
มือสองออนไลน์ของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า 
 บุคลกิภาพดา้นมนุษยเ์ศรษฐนิยม  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนบาทต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธ ์เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ทัง้นี้เนื่องมาจากบุคลกิภาพดา้นมนุษยเ์ศรษฐนิยม  จะมนีิสยัประหยดัและหวัน่ไหว 
ต่อราคา แต่ก็ชอบในความสวยงาม ราคาถูกและคุณภาพดี ของเสื้อผ้าแนววินเทจจึงมีพฤติกรรมการซื้อเพิ่มขึ้น           
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุมาพร โยธาศรี. (2551) เรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เสือ้ยีห่้อ 
Lacoste ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะบุคลกิภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ Lacoste ในดา้นงบประมาณการซื้อ 
เป็นทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า 
 บุคลกิภาพดา้นมนุษย์สมาคมนิยม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ต่อปี และดา้นจ านวนชิน้ต่อปีเป็นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า
มาก ทีน่ัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ทัง้นี้เนื่องมาจากบุคลกิภาพดา้นมนุษยส์มาคมนิยมมบีุคลกิกลา้แสดงออก และชอบ
เป็นจุดสนใจจงึชื่นชอบในการแต่งกายหลายรูปแบบ รวมทัง้รูปแบบวนิเทจและแบบอื่นๆ จงึมพีฤติกรรมการซื้อด้าน
จ านวนครัง้ต่อปีและจ านวนชิน้ต่อปีมากทีส่ดุ 
 บุคลกิภาพด้านมนุษย์สุนทรวีทิยามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าวนิเทจมอืสองออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนบาทต่อครัง้ เป็นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.01  ดา้นมนุษยส์มาคมนิยม ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ของผูห้ญงิวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนบาทต่อครัง้ เป็นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญั           
ทางสถติทิี ่0.05 และดา้นมนุษยอ์ านาจนิยม ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ของผูห้ญงิ             
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนบาทต่อครัง้ เป็นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ 0.01 ทัง้นี้เนื่องมาจากมนุษย์สุนทรวีทิยา มบีุคลกิรกัสวยรกังาม จึงชอบในความคลาสสคิ สวยงามของ
เสื้อผ้าแนววินเทจ มนุษย์สมาคมวิทยา มีบุคลิกกล้าแสดงออกและชอบเป็นจุดสนใจ จึงชอบในความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ ไม่เหมอืนใครของเสือ้ผ้าแนววินเทจ และมนุษย์อ านาจนิยม มบีุคลกิเป็นผู้น าแฟชัน่ชอบสนิค้าน าสมยั          
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จงึชอบสไตลก์ารแต่งตวัแนววนิเทจ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาสวรรณ ธรีอรรถ (2555) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง
บุคลกิภาพและค่านิยมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพศหญงิ ในการเลอืกซือ้กระเป๋าหลุยซ ์วติตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าบุคลกิภาพรกัสวยรกังามม ีบุคลกิภาพแบบชอบเป็นจุดสนใจ บุคลกิภาพเน้นสนิค้าน าสมยั          
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกซื้อกระเป๋า หลุยซ์ วติตอง ในทิศทางเดียวกนั เพราะเป็นบุคลกิภาพที่น ามา          
ซึง่การเขา้สงัคม 
 สมมุติฐานข้อท่ี 3 การรบัรู้ความเส่ียง ได้แก่ ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ ความเส่ียงด้านการเงิน  
ความเส่ียงด้านความปลอดภยั  ความเส่ียงด้านสงัคม ความเส่ียงด้านการสูญเสียเวลา และความเส่ียงด้าน
จิตวิทยา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ของผู้หญิงวยัท างานในเขต
กรงุเทพมหานคร พบว่า 
 การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการสญูเสยีเวลา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์
ของผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนครัง้ต่อปี  เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัต ่ามาก ที่นัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.01 ทัง้นี้เนื่องมาจากผูห้ญงิวยัท างานมคีวามกงัวลเกีย่วกบัขัน้ตอนในการสัง่ซือ้ทียุ่่งยาก ท าใหเ้สยีเวลา 
และใชเ้วลานานเกนิไปในการเลอืก ท าใหม้กีารรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการสญูเสยีเวลามากขึน้ จงึมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้
วินเทจมือสองออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วงศกร ปลื้มอารมณ์ (2553) ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง 
พฤตกิรรมการคน้หาขอ้มูลจากอนิเทอรเ์น็ตในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย โดยพบว่า
ความคดิเหน็สว่นบุคคล การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นประสทิธภิาพ การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการเงนิ การรบัรูค้วามเสีย่งดา้น
ความปลอดภยั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นสงัคม การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการสญูเสยีเวลา และการรบัรูค้วามเสีย่งจติวทิยา 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการคน้หาขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ตโดยรวม เป็นทศิทางเดยีวกนั 
 การรบัรูค้วามเสีย่งด้านประสทิธภิาพ การรบัรู้ความเสีย่งด้านความปลอดภยั การรบัรูค้วามเสีย่งด้านการ
สูญเสียเวลา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนชิ้นต่อปี เป็นทิศทางตรงข้าม ในระดบัต ่ามาก ที่นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 ทัง้นี้
เน่ืองมาจาก การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นประสทิธภิาพ กงัวลว่าเนื้อผา้จะไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้น
ความปลอดภยั กงัวลเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นตวั  กงัวลการช าระเงนิ และความเสีย่งดา้นการสญูเสยีเวลาท าใหใ้ชเ้วลานาน
เกนิการเลอืกจากรา้นคา้จรงิ แต่ถ้าเวป็ไซต์ทีข่ายมคีวามน่าเชื่อถอืหรอืเป็นเว็บไซต์ทีคุ่น้เคย ท าใหแ้มจ้ะมคีวามกงัวล
แต่กย็งัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้าวนิเทจมอืสอง เนื่องจาก สนิค้ามคีุณภาพดรีาคาถูก เสือ้ผ้าวนิเทจหาซื้อยากตาม
รา้นคา้จรงิ การซือ้เสือ้ผา้วนิเทจออนไลน์จงึไม่เสยีเวลาในการเดนิทางไปซือ้  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑามาศ 
พงษ์สุวนิัย (2554) เรื่อง การรบัรู้ความเสีย่ง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่าน
ช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการท า
ประกันชีวิตผ่านช่องทางโทรศัพท์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต                
ผ่านช่องทางโทรศพัท ์เป็นทศิทางตรงขา้ม ในระดบัปานกลาง 
 

ข้อเสนอส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวิจัยครัง้นี้เป็นการศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ บุคลิกภาพและการรับรู้ความเสี่ยงที่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์เท่านัน้ แต่ยงัมปีจัจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งอกี เช่น ส่วนผสม
ทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ และแรงจงูใจในดา้นเหตุผลและอารมณ์ในการซือ้ เป็นตน้ 
 2. ควรท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์เพิ่มเติมจากต่างประเทศ เพื่อน ามา
ปรบัปรุงในการน าเสนอเสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ในประเทศไทย ซึง่อาจเป็นช่องทางในการขายสนิคา้ใหก้บัประเทศ
อื่นๆ ในแถบเอเชยีได ้
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 3. ควรมรการศกึษาปรมิาณการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์โดยละเอยีด เช่น มจี านวนรา้นคา้จ านวน 
กีร่า้น ค่าเฉลีย่โดยประมาณต่อตวัของสนิคา้ ค่าใชจ้่ายในการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ต่อเดอืน เป็นตน้ 
 4. ควรมีการศึกษาแนวโ น้มการท าธุ รกิจจ าห น่ายเสื้อผ้าวิน เทจมือสองออนไลน์ในอนาคต                      
เพื่อผูป้ระกอบการจะไดน้ าขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนธุรกจิของตนเองในอนาคตต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์ากรองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์  กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษา 
ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษา ใหข้อ้แนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยั นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินงาน            
จนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างยิง่และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู ไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา  สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดก้รุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึ่งได้ช่วยแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี้เป็นอย่างดีพร้อมทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อนัดยีิง่  และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านๆ ทีไ่ดป้ระสทิธป์ระสาทวชิาความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีซึง่ลว้นมปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าที่ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจ้าหน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน          
ทีไ่ดอ้ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวชิาการจดัการ (นอกเวลา) คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีช่่วยเหลอืและ
เป็นก าลงัใจในการจดัท างานวจิยัครัง้นี้ 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจนท าใหส้ารนิพนธ์
ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
 คุณค่าและประโยชน์สารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิ่งใหญ่ของบิดา มารดา 
คณาจารยแ์ละผูม้พีระคุณทุกท่าน 
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